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Framkvæmd laga um veiðigjöld

Á fundi atvinnuveganefndar 19. júní sl. óskaði Jón Þór Ólafsson alþingismaður eftir því að 
ráðuneytið mundi leggja fram lista yfír þau gögn sem skortir til að reikna út veiðigjöld íyrir komandi 
fískveiðiár, að óbreyttum lögum, og jafnframt yrði gerð grein fyrir þeim tíma sem taka mundi að afla 
þeirra ef skilyrðum gagnaöflunar væri fullnægt. Sem svar við þessu skal upplýst:

§i  . . . .  . 
Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. laga um veiðigjöld skal ráðherra birta fjárhæð veiðigjalda fyrir komandi 
fiskveiðiár eigi síðar en 15. júlí hvers árs. Af því má ráða hvaða lokafrest getur verið hér um að ræða. 
í raun er ómögulegt að gefa við því nákvæm svör hvaða tíma taki að afla nauðsynlegra gagna til 
útreiknings veiðigjalda og vinna nánar úr gögnunum, þannig að unnt væri, að öðrum skilyrðum 
uppfylltum, að leggja á sérstakt veiðigjald samkvæmt óbreyttum lögum. Aréttað skal að útséð er um 
að unnt verði að leggja á veiðigjöld samkvæmt lögunum fyrir næsta fískveiðiár, eins og rakið er í 
athugasemdum sem fylgdu frumvarpi til laga um breytingu á lögum um veiðigjöld á þingskjali 15. 
Nánar segir frá þessu hér á eftir.

í þessu sambandi er athygli vakin á að úrvinnsla þeirra upplýsinga sem hér um ræðir verður að 
fullnægja þeim skyldum sem 40. og 77. gr. stjórnarskrárinnar mæla fyrir um. Oheimilt er að fela 
stjórnvöldum að ákveða hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema. I því felst að álagning 
skatts verður að fara fram á grundvelli skýrra og afdráttarlausra viðmiða í lögum, en ráðist ekki af 
matskenndum heimildum ráðherra eða annars stjórnvalds, sbr. til hliðsjónar Hrd. 1999, bls. 3780 
(sjóðagjöld í landbímciði). í þessu sambandi er minnt á þá gagnrýni sem hefur beinst að 
reikniforsendum laganna, sem reifuð var á fundi starfsmanna ráðuneytisins með atvinnuveganefnd 19. 
júní sl.

, §2 . . .  
í lögum um veiðigjöld er því lýst hvernig ráðgert er að söfnun og miðlun upplýsinga til þarfa 
veiðigjaldanefndar eigi sér stað með þjónustusamningi milli veiðigjaldanefndar, Fiskistofu, 
Hagstofunnar og embættis ríkisskattstjóra (RSK) „að teknu tilliti til verkefna þessara stofnanna og 
þeirra lagaákvæða og starfsreglna sem um starfsemi þeirra gilda að öðru leyti‘% eins og segir í 3. mgr. 
4. gr. laganna.

Meðal fyrstu verka veiðigjaldanefndar sl. haust var að efna til samstarfs við RSK um öflun og miðlun 
upplýsinga frá fyrirtækjum í sjávarútvegi til skattyfírvalda og Hagstofunnar. Lagt var upp með að 
samhliða skattframtali mundu fyrirtæki láta í té umfangsmikla greinargerð/fylgiskjal þar sem þau 
mundu m.a. tíunda upplýsingar um tekjur og gjöld af veiðum og vinnslu, skipta rekstrarijármunum 
milli uppsjávar- og botnfískhluta rekstrarins o.fl. í minnisblaði RSK til ráðuneytisins dags. 4. janúar 
sl. var samstarfí á þessum grundvelli hafnað, en þar segir að „enda þótt opinberu stjórnvaldi sé falin 
áiagning gjalds á afmarkaða atvinnugrein og að álagningu þessari sé ætiað að byggja viðmið til 
grundvallar útreikningi þess gjalds við skattframtöl eykur það ekki við þá almennu framtals- eða



upplýsingaskyldu sem RSK þarf að leggja á herðar framteljanda vegna álagningar tekjuskatts“. Til 
þessa „hefði þurft skýrar heimildir í lögum um veiðigjöld, sem jafna mætti til 92. og 94. gr. laga um 
tekjuskatt.“

Hinn 27. mars sl. sendi veiðigjaldsnefnd minnisblað til ráðuneytisins þar sem send voru skýr skilaboð 
um að upplýsingaöflun samkvæmt lögum um veiðigjöld væri í óefni. I minnisblaðinu segir m.a. að 
nauðsynlegar upplýsingar til að reikna ávöxtun rekstrarfjármuna, skipt í veiðar annars vegar og 
vinnslu hins vegar, og þar að auki skipt í uppsjávarafla og annan afla, liggi ekki fyrir, en það sé 
nauðsynleg forsenda þess að hægt verði að beita reiknireglum laganna til útreiknings á sérstöku 
veiðigjaldi.

Á þessum tíma var settur á fót sérstakur starfshópur um öflun og vinnslu upplýsinga til þarfa 
veiðigjaldanefndar. Starfshópurinn átti í samskiptum við helstu aðila sem málinu tengjast, þ.e. 
Fiskistofu, ríkisskattstjóra og síðast en ekki síst Hagstofuna. Það er álit starfshópsins, að heppilegast 
sé til framtíðar litið, að upplýsingaöflun og úrvinnsla upplýsinga, sem tengjast veiðigjöldum, eigi sér 
stað annarsstaðar en hjá Hagstofunni. í því sambandi hefur einkum verið horft til embættis 
ríkisskattstjóra og upplýsingaöflun um skattkerfíð.

Með bréfl dags. 13. maí sl. óskaði ráðuneytið eftir því við RSK að embættið mundi miðla til 
Hagstofunnar framreiknaðri eignaskrá sjávarútvegsfyrirtækja 2011, sundurgreindri eftir kennitölum 
og eignum, til þarfa stofnunarinnar skv. 5. mgr. 11. gr. laga um veiðigjöld, svo mögulegt mundi 
reynast að ákvarða reiknaða rentu samkvæmt lögum um veiðigjöld. I bréfi ríkisskattstjóra til 
Hagstofunnar dags. 28. maí sl. er þess farið á leit við Hagstofuna að hún óski, með heimild í 2. mgr. 
117. gr. laga um tekjuskatt, eftir þessum gögnum.

I svarbréfi Hagstofunnar til ríkisskattstjóra dags. 31. maí sl. er rakið að Hagstofan hafí einungis 
heimild til að afla gagna beint frá einstaklingum og fyrirtækjum eða úr stjórnvaldsskrám „enda séu 
gögnin einungis notuð til hagskýrslugerðar sbr. 5. og 10. gr. laga nr. 163/2007 um Hagstofu Islands.“ 
Fram kemur að stofnuninni sé af þeim sökum óheimilt að taka við gögnunum, og hún hafí ekki farið 
fram á að fá þau afhent.

Á kynningu sem starfsmenn ráðuneytisins héldu fyrir atvinnuveganefnd er rakið hvernig þessi aðstaða 
leiddi til þess að ráðuneytið óskaði eftir því við veiðigjaldsnefnd, með bréfí dags. 31. maí sl., að 
nefndin mundi áætla og setja upp ákveðnar stillimyndir um mögulega álagningu miðað við þær 
takmörkuðu upplýsingar sem lágu fyrir og jafnframt vinna upplýsingarnar nánar með áætlunum, eftir 
því sem unnt væri.

§3
Þær upplýsingar sem vantar eða þarfnast frekari úrvinnslu, eru einkum sem hér segir:
-  Upplýsingar uin rekstrarijánnuni. í lögin þarf að koma nákvæmari skilgreining á 
rekstrarfjármunum. Þannig er athugandi hvort líta skuli til „eigin fjár“ og þar með bókfærðrar 
viðskiptavildar við mat á rekstrarfjánmmum. Þá eru engar öruggar upplýsingar til um birgðastöðu. 
Þessum upplýsingum þarf, eins og öðrum, að skipta milli veiða og vinnslu og botnfísks og 
uppsjávarfísks. Þá eru engar öruggar tölur til um keyptar aflaheimildir (hlutdeildir), en álitamál er 
hvort og hvernig skuli taka tillit til þeirra við afmörkun rekstrarfjármuna, sbr. 2. mgr., sbr. 1. mgr. 11. 
gr. laganna. Loks er frá því að segja að eignaskrá sú sem tiltæk var hjá RSK hafði verið uppfærð m.v. 
lánskjaravísitölu til ársins 2001, en lögin segja að eignaskrá skuli uppreilcnuð m.v. vísitölu 
byggingarkostnaðar. Auk þess taldi RSK að í gagnagrunn RSK vantaði eignaskrá nokkurra fyrirtækja, 
og einhver höfðu skilað eignaskrá á PDF skrá en ekki rafrænt. Gert var ráð fyrir því að Hagstofan 
mundi vinna úr þessari eignaskrá nauðsynlega skiptingu milli veiða og vinnslu og botnfísks og 
uppsjávarfísks, en af því varð ekki eins og áður er rakið. Það er einnig vandmeðfarið verkefni.



Þessu til viðbótar er athugandi að ekki er unnt að framkvæma 12. gr. laganna, þar sem kveðið er á um 
að reikna skuli og birta árlega grundvöll útreilmings reiknaðrar rentu í fiskveiðum og fiskvinnslu skv. 
11. gr. Tilgangur rentugrunnsins er að „skapa nægilegan og skýran grundvöll til útreiknings 
rentunnar“ og gefa „gjaldendum sérstaks veiðigjalds færi á að leggja sjálfstætt mat á fjárhæð 
gjaldanna“ eins og sagði í áliti meiri hluta atvinnuveganefndar við aðra umræðu um frumvarp til 
laganna (þskj. 1625 -  658. mál 140. löggjþ.). Þetta tengist því að með veiðigjaldalögunum eru 
upplýsingar frá hverjum og einum gjaldþegni ekki bein forsenda álagningar á hann, heldur er 
framkvæmd greining á aflcomu í sjávarútvegi í heild til að reikna svonefnda reiknaða rentu, sem síðan 
er lagt á til niðurjöfnunar á þorskígildi aflamarks. I grunninum skulu vera upplýsingar um m.a:

— Tekjur af sölu og leigu aflaheimilda. Eins og áður er rakið er ekki unnt að afla þessara 
upplýsinga. Skráning á sölu aflahlutdeilda er hvergi að fínna.
— Birgðir og verðmæti þeirra (áður íjallað um vankanta á þessum upplýsingum).
— Stofnverð og bókfært verð fasteigna, skipa og annara rekstarfjármuna og afskriftir þeirra (í 
þessum tölum er ekki unnt með neinni nákvæmni að skipta milli veiða og vinnslu og 
uppsjávarfisks og botnfísks).
— Oefnislegar eignir, þar á meðal keyptar aflaheimildir og niðurfærsla þeirra (upplýsingar 
ekki tiltækar).
— Upplýsingar þessar skulu flokkaðar eftir tegund veiða og fiskstofnum (þetta er ekki hægt af 
nokkurri vissu).


